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CSOMAG TARTALMA

1. Vezérlőegység

2. Emelőkar a kapuszárny rögzítéséshez

3. Kapunyitó kulcs
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A RENDSZER TARTALMA ÉS ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
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Általános telepítés
1- Kapumotor

5- Belső infrasorompó

2- Külső infrasorompó

6- Vezérlőegység

3- Fényjelző

7- Kulcsos kapcsoló

4- Vevőantenna

8- Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

24V

230V
250 Kg

Maximum kaputömeg

2,5 méter

Maximum kapuszélesség
24 VDC

230 VAC

Motor teljesítmény

50 W

250 W

Motor fordulatszám

1800

1400

/

16 µF

Motor tápfeszültség

Kapacitás

-20°C~55°C

Működési hőmérséklet
Tömeg

10 Kg

IP védelem

IP 67

Nyitási idő (90°)
Áramfelvétel

15 másodperc
2,0 A

1,4 A
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MÉRETEK
m
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8
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148 mm

200 mm
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BEKÖTÉSI ÁBRA ÉS KÁBELEZÉS

2X1,5mm2 (24 VDC)
4X1,5mm2 (230 VAC)
2X0,75mm2
Vevő (RX)

Adó (TX)

4X0,75mm2

2X0,75mm2
4X0,75mm2
3X1,5mm2

TELEPÍTÉSI TANÁCSOK
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A telepítést és beüzemelést kizárólag szakképzett személy végezheti, a rendszer helyes
és biztonságos működésének biztosítása érdekében.
A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés, helytelen és/vagy hanyag
felhasználás okozta károkért.
Az automata rendszer első használata előtt ellenőrizze a kapu működését, hogy a részei
megfelelően illeszkedjenek és be legyenek olajozva.

TELEPÍTÉS
KAPUSZÁRNY NYITÁSI SZÖG
Állapítsa meg a szükséges szöget a kapuszárnyak nyitásához.

TELEPÍTÉS FOLYAMATA
Készítse elő a helyet a motor telepítéséhez.
Ÿ A tápkábeleket kábelátvezető csövekben helyezze el.
Ÿ Kösse össze a vezetékeket egy vízálló dobozban.

Vízálló doboz

Kábelátvezető cső

Helyezze a motort a kapuszárny alá.
Ásson egy üreget a talajba és
helyezze bele a vezérlőegységet
(lásd a jobb oldali ábrát). A
alja
kapuszárny
85mm
magasságban legyen a talajszinttől.
A vezérlőegység és a kapuszárny
alja között 75mm távolság legyen.

75mm
min

85mm
min
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Az emelőkart helyezze
és erősítse rá a motor
fogazott hegyeire.

50mm
21,5mm
410mm

160mm

Kapu
Konzol

Rögzítse a tartókonzolt a kapuhoz, majd
csavarozza rá az emelőkart a Seegergyűrű (rugós rögzítőgyűrű) és az
alátétcsavar segítségével.
Emelőkar

Alátétcsavar

Seeger-gyűrű

MECHANIKUS VÉGÁLLÁS (OPCIONÁLIS)
A mechanikus végállást nyitott és zárt állapotban is lehet telepíteni két szegecs
segítségével.

Szegecsek

VÉSZYITÁS MŰVELET
A kapuszárny manuális kinyitásához helyezze a mellékelt kulcsot az emelőkar
forgócsapjára, majd fordítsa el a kulcsot. Lásd az alábbi ábrát:
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HIBAELHÁRÍTÁS
LEHETSÉGES OK

MEGOLDÁS

Nincs tápfeszültség
csatlakoztatva.

Ellenőrizze a tápellátást.

Vészleállító aktív.

Ellenőrizze a kapcsolókat
a vezérlő egységen.

A biztosíték kicsapódott.

Cserélje ki egy
megegyező értékűre.

A motor tápkábele nincs
vagy hibásan van
csatlakoztatva.

Csatlakoztassa a
tápkábelt megfelelően
vagy cserélje ki.

Az infrasorompó nem
működik vagy a sugarat
akadályozzák.

Ellenőrizze a csatlakozót
vagy távolítsa el az
akadályokat.

Távkapcsolóval történő
utasításra a kapu nem
nyílik, de a kulcsos
kapcsolóval működik.

A távkapcsoló nincs
feltanítva vagy az
akkumulátor lemerült.

Végezze el a
távirányító feltanítását
a vevőn vagy cserélje
ki az akkumulátort.

Az ajtó elindul, de utána
azonnal megáll.

A motor(ok) nyomatéka
nem elegendő.

Módosítsa a motor
erősségét a vezérlő
egységen.

Az egyik szárny nyílik, a
másik záródik.

A kábelek bekötése
nem megfelelő.

Cserélje fel a motorkábel
bekötését.

HIBAJELENSÉG

A kapu nem nyílik /
A motor nem indul a
távkapcsolóval vagy
kulcsos kapcsolóval
történő utasítások után.

Megjegyzés: Ha a fenti problémák bármelyike továbbra is fennál, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval vagy a legközelebbi szerviz központtal.

7

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Ezek a figyelmeztetések a telepítésre, használatra és karbantartásra vonatkozó fontos
információkat tartalmaznak, ezért felhasználás előtt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el őket.
Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet minden esetben és adja tovább a rendszer későbbi
felhasználóinak is. A rendszer szakszerűtlen telepítése vagy helytelen használata veszélyes!
TELEPÍTÉSI TANÁCSOK
•
•
•
•
•
•
•
•

A telepítést csak képzett szakember végezheti. Telepítéskor tartsa be az erre vonatkozó
törvényeket és jogszabályokat.
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék kifogásatalan állapotú legyen.
A kábelek elhelyezését és elektromos bekötését szakszerűen végezze el.
A mellékelt csomagoló anyagok (kartonpapír, műanyag, polisztirén, stb.) környezetre ártalmas
anyagokat tartalmazhatnak, ezért ügyeljen a tárolásukra, ill. kidobásukra.
Ne telepítse a rendszert robbanásveszélyes, gyúlékony gázokat vagy füstöt tartalmazó
környezetben, illetve elektromágnses mező közelében, mivel ezek súlyosan veszélyeztetik a
rendszer és környezet biztonságát.
Szereljen fel a rendszer mellé egy szabványoknak megfelelő túlfeszültség, szétcsatlakozás
elleni eszközt és/vagy differenciál kapcsolót.
A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen telepítés és helytelen felhasználás során
keletkezett hibákért.
Javításhoz és cseréhez csak az eredetivel megegyező tulajdonságú alkatrészek használhatóak.

FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK
•
•
•

Az utasításokat és a mellékelt dokumentumokat figyelmesen olvassa el.
A terméket csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően szabad használni. Bármely más típusú
felhasználás veszélyes lehet. A kézikönyvben leírt információk és a mellékelt dokumentumok
csak tájékoztató jellegűek és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A termék alkatrészeit és dokumentumait tartsa távol gyermekektől. Karbantartás, tisztítás,
áramszünet vagy meghibásodás esetén ne kösse tápfeszültségre a rendszert és ne próbálja
bekapcsolni. A termék tisztítását vagy karbantartását csak képzett szakember végezheti.

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.kaputnyitunk.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

